
 ـــدوـــــــــانفٍدرانٍـــــــــــــت انجزائزٌــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىٌت نكــزة انقـــــــدو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئٍت نكزة انقدو  انًسٍهـــت
 

 40انــنشــزٌــت انــزســًٍــت رقى 

 3402 أكتىبز 30 األربعاءست نٍىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 نائب الرئيس مـقـــري الدراجـــــي

 المديــر اإلداري والمالــــي بوغازي محـــــســن

 ـطةـالمديــر التـقـــني للرابــ بن حميدوش رفــيــق

 رئيس لجنة االنضباط بن الذٌب عبد الحمٌد

 رئيس لجنة التنظيم الرياضي فىـــطـٌدي مصـــمه

 رئيس لجنة التحكيم ادرــــالق عوٌنة عبـــد

 عضـــــــــــــــــــو بلبــــــــــاي ابراهٌم

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

 :انغائبىٌ بعذر
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ بن حمٌدوش العمري
 نائب رئيس بــــنــيـــة مـحـــمـــد

 لجنة القوانين والتأهيل رئيس ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

  مقةري دراجةي نائةب الةرئيس افتتحت الجلسة من طرف رئيس الرابطةة السةيد

وانذذذي ٌذذزأر انزابطذذت غذذً رذذم اٍذذاط رئذذٍد انزابطذذت انسذذٍد انعًذذزي بذذٍ 

الةيي رحةةب بالحاضةرين حةم احةةاة الكلمةة  لةةي  ،حًٍذدو  ألااء يناسذا انحذذ 

شةةرف فةةي ةةةراط  نقةةاط  السةةيد بوغةةازي محسةةن المةةدير اإلداري والمةةالي الةةيي

 جدوة األعماة.

 
 : جدول األعًال كًا ٌهً

 42انًصااقت عهى اننشزٌت انزسًٍت رقى  / 40

 و انصاار / انبزٌد انىارا 43

  3403/3402نهًىسى  ويا قبم انشزغً انشزغًٍٍ انقسًتحهٍم يقابالث /  03

  أعًال انهجاٌ/ 40

  شؤوٌ يختهفت/ 40

 



  10ٌة الرسمٌة رقم / المصادقة على النشر10
 

ـــرا            ـــد ــ ـــم  بعـ ـــطة  03النشــرٌة الريــمٌة رــ ــب الرابــ ـــضا  مكا ــى أعـ وعرضــها عل
 اــمت المصادـة علٌها باإلجماع

 

ـام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقرا   البرٌد الوارد : الوارد البرٌد /10

  والصادر كاآلاً:
 
 :ال ٌوجد  برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 
 

 برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم  
 بخصوص اعدٌالت على ـوانٌن اللعبة 00/10/2013مرايلة باارٌخ  -
 24/10/2013بخصوص إلغا  اجاماع ٌوم  22/10/2013مرايلة باارٌخ  -
 
  ال ٌوجد :المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

 
ـــــلةمر - ـــــٌمبخصـــــوص  13/10/2013باـــــارٌخ  اي ـــــة الجهوٌـــــة للاحك لٌـــــوم  اجامـــــاع اللجن

20/10/2013   
ٌـــــوم  اجامـــــاع مكاـــــب الرابطـــــة الجهوٌـــــة بخصـــــوص 21/10/2013 خباـــــارٌ مرايـــــلة -

23/10/2013 
 . العقوبات الاأدٌبٌة لفرٌق المطارفة كأس الجزائربخصوص  23/10/2013مرايلة باارٌخ  -
بخصــوص اجامــاع انيــٌقً لرليــا  الرابطــات مــ  االاحادٌــة  24/10/2013مرايــلة باــارٌخ  -

 بباانة . 20/10/2013الجزائرٌة لكر  القدم ٌوم 

 برٌد النوادي:  
    

 طلب معاٌنة ملعب المعاضٌد بخصوص 07/10/2013 خباارٌ فرٌق الزٌاون مرايلة -
ــونمرايــلة فرٌــق  - ــارٌخ  الزٌا ملعــب ايــاقباأ أصــناش الشــباب ببخصــوص  10/10/2013با

 الزٌاون
بخصــوص موافقــة بلدٌــة المطارفــة اليــاغالأ  20/10/2013مرايــلة فرٌــق الزٌاــون باــارٌخ  -

 الملعب 
بخصـوص طلـب ايـاخراط بطاــات الالعبـٌن  20/10/2013مرايلة فرٌق المطارفـة باـارٌخ  -

 األكابر لضٌاعها 

 برٌد مختلف : 

 
ــد بوضــٌاش  مرايــلة - ــدي محم ــس الشــعبً البل ــٌس المجل ــارٌرئ بخصــوص  23/10/2013خ با

 موافقة اياغالأ الملعب لفرٌق الزرزور
ــٌس المجلــس الشــعبً البلــدي محمــد بوضــٌاش مرايــلة - ــارٌخ  رئ بخصــوص  20/10/2013با

 موافقة اياغالأ الملعب لفرٌق أوالد يلٌمان
 



 البرٌد الصادر/ 

 
إٌــداع بخصــوص  الشــرفً مــا ـبــأ رليــا  الفــرق للقيــمإلــى  03/10/2013باــارٌخ  مرايــلة -

 13/10/2013ملفات الالعبٌن ـبأ 
ــارٌخ  - ــدد الرٌاضــات بخصــوص ايــخٌر  60/10/2013مرايــلة با ــوان المركــب الماع ــى دٌ إل

 12/10/2013مضمار الملعب لالخابار البدنً للحكام الوالئٌٌن ٌوم 
إلى مدٌرٌة الحماٌـة المدنٌـة بخصـوص ايـخٌر يـٌار  إيـعاش  60/10/2013مرايلة باارٌخ  -

 12/10/2013البدنً للحكام الوالئٌٌن ٌوم  لالخابار
إلى رئٌس القباضة الرئٌيٌة لبرٌد الجزائـر الميـٌلة بخصـوص  00/10/2013مرايلة باارٌخ  -

 طلب كشش الحياب البرٌدي الجاري
إلـى فـرق الـزرزورو أوالد يـلٌمانو اامونـت والزٌاـون معاٌنـة  21/10/2013مرايلة باارٌخ  -

 المالعب البلدٌة.
 إلى فرق نجوم مجدأ واامية بخصوص اأجٌأ مقابلة األكابر 23/10/2013ة باارٌخ مرايل -
إلــى فــرق نجــوم مجــدأ وااميــة بخصــوص برمجــة مقابلــة  30/10/2013مرايــلة باــارٌخ  -

 05/11/2013األكابر ٌوم 
إلى فرق المعـذر وااميـة بخصـوص إلغـا  مقابلـة األكـابر ٌـوم  30/10/2013مرايلة باارٌخ  -

05/11/2013 
 

للقسةم مةا  10والجولةة  لقسم الشرفًل 10و10و10 تتحلٌل مقابالت الجوال/  10
  : 0100/0100للموسم  قبل الشرفً

 

للقيم الشرفً فً أحيـن الرـروشو  04و03و02مقابالت الجوالت لعبت           

كما ام انطـالق بطولـة القيـم مـا ـبـأ الشـرفً وهـذا بعـد رـبط رزنامـة القيـم مـا ـبـأ 

فرٌـق وهـذا بعـد إعطـا  أجـأ إٌـداع ملفـات الالعبـٌن لهـذا القيـم ٌـوم  12الشـرفً بــ 

13/10/2013  . 

   : مال اللجانـــــــأع/ 10
 للقيمٌنالمقابالت الشرفً وبرمجة  ما ـبأ رزنامة القيم ربط -    لجنة التنظٌم الرٌاضً: 

 دراية القضاٌا -                                      
 الاراٌبعلى الناائج  المصادـة -                               

 
 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبات الحكام -    ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

   اعٌٌنات الحكام.  -                                      

     لفئة الشباب رخص الالعبٌنإنجاز  - : ٌلــــــلجنة القوانٌن والتأه

 وما ـبأ الشرفًالشرفً  ٌنالقيمدراية ـضاٌا  -        : باطـــــنة االنضــــــلج
 ربط رزنامة األفواط ألصناش الشباب -    لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 برمجة الجولة االولى الصناش الشباب -                                            

10 
 



 :  شؤون مختلفة/ 
ٌـار  المعاٌنـة للمالعـب البلدٌـة أوالد عـر  حـاأ عـن ز الرابطـةرئـٌس نائـب ـدم  -

ــ  الاحفرــات  ــة رف ــر مصــادـة لغاٌ ــر غٌ ــً اعاب ــزرزور والمعاضــٌد الا يــلٌمانو وال
الميجلةو فً حـٌن ملعـب اارمونـت مصـادق. كمـا أكـد علـى ضـرور  معاٌنـة بعـ  
المالعب البلدٌة والاـً يـجأ بهـا بعـ  النقـائص مـن طـرش المنـدوبٌن: المالعـب : 

 يٌدي عامر. –مجدأ  –اامية  –ونوغة  –وام  الي –عٌن الخضرا  
 
ـدم رئٌس لجنة الاحكٌم عر  حاأ عـن اجامـاع الانيـٌقً للجنـة الاحكـٌم الوالئٌـة  -

 16والــذي اــم خاللــم اريــٌم نجــا   20/10/2013مــ  لجنــة الاحكــٌم الجهوٌــة ٌــوم 
  حكم والئً من الميٌلة برابة حكم جهوي.

 
ن اجامــاع مكاــب الرابطــة الجهوٌــة ٌــوم ـــدم نائــب رئــٌس الرابطــة عــر  حــاأ عــ -

23/10/2013   
 
ـدم نائب رئٌس الرابطة عـر  حـاأ عـن اجامـاع انيـٌقً لرليـا  الرابطـات مـ   -

 . 20/10/2013نائب رئٌس االاحادٌة الجزائرٌة لكر  القدم ٌوم 
 

 
 طةـــيس الرابـرئ ف/                      المدير اإلداري والمالي                            

 
    مقري دراجي                                     بوغازي محسن                             


